
 

Kedves Kollégák! 

2016-ben az Art Market Budapest képzőművészeti vásár múzeumpedagógiai programja változatos témájú foglalkozásokkal 
várja a kortárs művészettel ismerkedni vágyó iskolai csoportokat.  

A művészeti vásár – jellegénél fogva – szórakoztató formában teszi lehetővé a kortárs képzőművészettel való 
kapcsolatteremtést, a színtér szereplőivel, a művészekkel és galériásokkal való megismerkedést. A támogatóink és a vásár 
jóvoltából díjmentesen igénybe vehető programok célja, hogy az interaktív feladatokkal, drámajátékkal és alkotással 
élvezetessé tett foglalkozások során a fiatal korosztály számára könnyen befogadhatóvá tegyük a kortárs képzőművészetet. 

Az alább kínált tematikus foglalkozások 90 percesek és két részből állnak: a vásáron illetve a kiállításokon tett közös séta és 
beszélgetés után a gyerekek a műhelyben készítik el saját alkotásaikat.  

Minden foglalkozás és a vásárra való belépés is ingyenes!  

Szobor-játékok  

A gyerekek körében a vásáron évről-évre legnépszerűbb műfajhoz, a szobrokhoz, idén már 
másodszorra, önálló foglalkozást terveztünk. A vásár és a Millenáris park területén kisplasztikák, több 
tonnás vasszobrok, mozgó, zenélő, interaktív alkotások és installációk izgalmas sokfélesége adja a 
kiindulópontot egy mozgásról és mozdulatlanságról, térről és tömegről szóló játékhoz és egy saját 
háromdimenziós alkotás elkészítéséhez.  
Életkor: 7-18 éves korosztály 
 
Fotó és montázs – 1 + 1 = 3 

A vásár ART PHOTO BUDAPEST szekciójához kapcsolódva, a fotóművészet sokszínűségével való 
ismerkedés után egy igazi filmes-fotós műfaj, a montázs rejtelmeiben merülünk el. Képeket szedünk 
szét, hogy aztán újra összerakjuk őket, motívumokat helyezünk át teljesen új környezetbe, vágunk, 
ragasztunk, kísérletezünk… 
Életkor: 10-18 éves korosztály 
 
Képzeletjátékok 

Egy festékpaca, egy összegyűrt papír, egy elmaszatolódott vonal mind-mind kiindulópontja lehet egy 
végtelen asszociációs játéknak és egy olyan alkotófolyamatnak, amiben a képzelet és a kreativitás is 
szabadon kibontakozhat. A gyerekekkel a vásáron tett inspiráló séta után a legkülönfélébb 
technikákkal: frottázzsal, nyomtatással, rajzolással próbálunk a meglódult fantázia nyomába eredni… 
Életkor: minden korosztály, óvodások is! 
 
Szerepek és szereplők 

Bohém művészek és szenvedélyes gyűjtők – a kortárs művészeti piac szereplői a diákok szemével. 
Hogy néz ki egy kortárs művész? Mivel foglalkozik a galériatulajdonos? Kik látogatnak egy művészeti 
vásárt, és kik azok, akik vásárolnak is? A vásáron szerzett tapasztalatok alapján, a diákok csoportokra 
osztva vizsgálják meg az egyes szereplők jellemzőit és végül közösen elevenítenek meg egy tipikus 
szituációt. 
Életkor: 10-18 éves korosztály 
  



A fenti foglalkozásokra iskolai csoportok jelentkezését várjuk, előzetes regisztráció, a jelentős 

érdeklődésre tekintettel, feltétlenül szükséges. 

Időpontok: 2016. október 13 - október 15-ig minden nap 10.00, 12.00, 14.00 és 16.00 órától. 

Helyszín: Millenáris B-C-D csarnok (1024, Budapest, Kis Rókus u. 16-20.) 

További információ és bejelentkezés a muzped.artmarket@gmail.com email címen László Zsófinál. 

 

A jövő művészetszerető és műkedvelő közönségének nevelése, a fiatalabb generációk és a kortárs 
képzőművészet közötti kapcsolat létrehozása és ápolása az Art Market Budapest egyik kiemelt 
törekvése. A programot a kulturális és művészeti kezdeményezések felkarolására nagy hangsúlyt 
fektető B. Braun egészségügyi cégcsoport immár hatodik éve támogatja.  
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